Instrukcja dla studentów WNE UW aktywacji konta Microsoft m.in.
do MS Teams
Część I. Aktywowanie konta Microsoft do pracy z MS Teams
1) Wszyscy studenci WNE UW, którzy mają konta w domenie @student.uw.edu.pl powinni

w najbliższych dniach otrzymać konta Microsoft m.in. w celu korzystania z MS Teams.
Konta będą zarządzane przez Pracownię Informatyczną WNE UW (dlatego będą miały
rozwinięcie …@student.wne.uw.edu.pl). Wiadomość przyjdzie na Państwa maila
uniwersyteckiego @student.uw.edu.pl.
UWAGA: konto uniwersyteckie od konta Microsoft zarządzanego przez WNE różni się tylko
dodatkiem w adresie ”wne”: @student.wne.uw.edu.pl
UWAGA: Studenci który nie posiadają maila w domenie @student.uw.edu.pl, w celu uzyskania
konta Microsoft, muszą najpierw założyć konto w domenie @student.uw.edu.pl wchodząc na
stronę pod poniższym linkiem:
https://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiMojaPocztaGmailStudent/
a następnie wysłać maila z poczty uniwersyteckiej na adres licencje@office.wne.uw.edu.pl.
W tytule wiadomości wpisać imię i nazwisko. W treści powtórzyć imię i nazwisko, numer
albumu, kierunek oraz datę planowanego ukończenia studiów.
W odpowiedzi na maila, otrzymają Państwo maila z informacją jak poniżej:

2) Mail z informacją o koncie przyjdzie z Tematem: „Konto do MS Teams WNE UW”. W mailu
będzie zawarty login z tymczasowym hasłem.
3) Otrzymanym loginem i hasłem należy zalogować się na stronie:

https://teams.microsoft.com
4) Po zalogowaniu system wymusi zmianę hasła jak poniżej:
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Uwaga: Jeżeli ktoś zapomni hasła, powinien wykonać samemu reset hasła a w przypadku
problemów z resetem hasła, wysłać zgłoszenie ustawienia nowego hasła na maila:
licencje@office.wne.uw.edu.pl
Poniżej instrukcja do samodzielnego resetu hasła
1) Wejdź na stronę https://teams.microsoft.com, wpisz swój login a następnie wybierz opcję jak
poniżej: „ Nie możesz uzyskać dostępu do konta ?”

2) Następnie wybierz typ konta jak poniżej – „Konto służbowe”

3) Następnie wpisz swój login, który otrzymałeś w mailu (login z maila uniwersyteckiego, który
przyszedł z tematem: „Konto do MS Teams WNE UW”).
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4) Kolejnym krokiem jest akceptacja wyboru metody weryfikacji przez mail (alternatywny – twój
mail uniwersytecki z domeny @student.uw.edu.pl) – następnie wciśnij „ Adres e-mail”

5) Po kliknięciu proszę sprawdzić swojego maila (mail uniwersytecki: @student.uw.edu.pl) w celu
weryfikacji kodu wysłanego na potrzeby resetu hasła.

6) Wprowadź kod weryfikacyjny z otrzymanej wiadomości
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7) Po wpisaniu kodu otrzymacie możliwość zresetowania hasła:

8) Po wpisaniu nowego hasła otrzymacie informacje jak poniżej:

9) Po wyświetleniu się powyższej informacji, proszę kliknąć w link „kliknij tutaj” przekieruje Was
do logowania.

Część II. Logowanie do MS Teams

1) Po zalogowaniu można wybrać, czy chcemy Pobrać i skorzystać z aplikacji systemu
Windows (Zalecane) dla MS Teams, czy chcemy użyć aplikacji sieci web. Nie wszystkie wersje
przeglądarek obsługują prawidłowo działanie programu.
Jeżeli nie zalogowałeś się do MS Teams to wpisz poniższy link:

https://teams.microsoft.com
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2) Po kliknięciu „Pobierz” otrzymamy poniższe okno dialogowe.

3) Wybieramy „Pobierz aplikację systemu Windows” jak poniżej

4) Instalujemy aplikację Teams
5

5) Logujemy się do zainstalowanej aplikacji lub wersji webowej loginem Microsoft jak poniżej (login
z maila uniwersyteckiego, który przyszedł z tematem: „Konto do MS Teams WNE UW”).
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